Verslag van de aktiviteiten in 2017
Het jaar 2017 mogen we zeker toevoegen aan de goede jaren voor het museum. Stabiele
bezoekersaantallen, waaronder veel jeugd. Een gemotiveerd en plezierig samenwerkend team van
vrijwilligers. Vernieuwing, verbreding van activiteiten en veranderingen. Het goede en succesvolle willen we
blijven behouden! Ideeën voor de toekomst hebben we genoeg! Helaas hebben we in dit voorbije jaar ook
afscheid moeten nemen van enkele collega’s die zijn overleden. We zijn hen heel dankbaar voor hun grote
inzet. Gelukkig kwamen er ook weer nieuwe mensen die inmiddels, met veel plezier, meedraaien. Er zijn
nog steeds enkele vacatures die we met man en macht zullen proberen in te vullen.

Dankzij goed beheer blijft onderhoud van museum en terrein op hoog niveau.
Elke maandag en donderdagmiddag het hele jaar door, zijn onze vrijwilligers actief met onderhoud of
vernieuwing. We werken voortdurend aan het registreren en behouden van onze collectie. “Uitgebouwd”
zijn we ook nog niet. Op het binnenterrein waar onze ambachten te zien zijn hebben we nog een plek
gevonden om een nieuw ambacht te laten zien. Net voor de feestdagen is de vloer gestort voor een atelier
voor de koperslager en de graveerderij. Als dit klaar is betekend het dat we elders weer wat ruimte krijgen
om iets mee te doen, nee we zitten niet stil. Er is (bijna) geen klus te zwaar of te moeilijk voor deze,
allemaal vrijwillig werkende mannen en vrouwen. Dit jaar werd in het voorjaar tijdens NL doet de jaarlijkse
grote schoonmaak gehouden. Vloeren werden geschrobd, er werd “gewit”, meubels en kasten geboend,
het textiel gewassen.

Doordat we alles in eigen beheer doen kunnen we besparen
We zijn nu de oude stoelen uit het afgebrande Speelhuis, (die al jaren bij ons in de filmzaal staan) waarvan
de bekleding was versleten, aan het restaureren, met een prachtige velours bekleding welke door textiel
fabriek Raymakers geschonken is. We hebben lang gezocht naar een naaister, wat blijkt nou, we hebben
er een onder onze eigen vrijwilligers, het wordt prachtig.

Energie sparen “Led verlichting”
Met een zee van led licht, het zal niet direct opvallen, hebben we een project afgerond. Het hele museum
werd voorzien van led verlichting, inclusief indirecte ruimtes. Met een betrekkelijk geringe investering een
besparing gerealiseerd op elektriciteit, gevolg minder energie kosten, minder hitte, dus minder
brandgevaar, langere levensduur van de lampen en bovendien beter licht, een geweldige verbetering.

Jet en Jan
Door het scholen project Jet en Jan waar 35 scholen in het Helmondse aan meedoen, Museumschatjes
Cultuurroute van middelbare scholen en spontane bezoeken van kinderopvang organisaties, kunnen we
constateren dat ons museum de interesse heeft van heel veel kleinere en grotere kinderen. In het museum
geen saaie geschiedenis lessen, maar je inleven in het leven van toen. We werken steeds aan nieuwe
programma’s en mogelijkheden.

Onze themadagen een grandioos succes:
Tijdens themadagen, zo’n 9 keer het afgelopen jaar, werd er brood gebakken door onze, inmiddels heel
ervaren eigen museum bakkers. Het museum beschikt over een fijne hout gestookte oven en het
vloerbrood is populair en lekker. Het wordt goed verkocht. Soms worden er worstenbroodjes gebakken.
Jammer is, dat de voorbereiding (met name stoken) veel tijd kost. Leuk zou het zijn als er wat vaker
gebakken kon worden, ook met groepen kinderen of volwassenen.
19 februari:
11 maart:
3 t/m 9 april:
7 mei:
11 juni:
9 & 10 sept:
1 okt:
22 okt:
19 nov:

Stamppottendag
NL Doet: Schoonmaak in het museum.
Museum week. Zondag 9 april brood bakken
Brandweerhistorie en fietsrondje Helmond.
Muzikaal lente concert met ”t Akkoordje”
Open monumentendag (Kunst en ambachten)
Ons Brabant Festival
Brood en pannenkoeken bakken, met herfstwandelen
Slachtdag: ”Vlis van Vruuger”

